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 نقشه نوع استفاده از اراضی -1-2-5

 برخوورداری از ددو یتوسعه آتی و نحوه استفاده از اراضی شهر،  جهتارائه الگوی مناسب  برای

شوناخت و ارزدوابی همانگونه که عنوان شو ،  ناپذدر است.جامع و شناخت و ارزدابی ساختار آن اجتناب

در ادن قسمت با توجه بوه  Aشود. منجر آن آتی  توسعه مناسب به ارائه الگوی توان می ساختار هر شهر

هر قروه درجزدن به ارائه الگووی توسوعه شوهر پرداختوه شو ه و کواربری پین وهادی شهای کلی ودژگی

 گردد.اراضی شهر در افق طرح تعیین می

کاربری زمین در مقیاس شهری به عوامل متعو دی همووون محو وددت زموین، شومل و موقعیوت 

های گونواگون و ناوادر آنهوا ها، تراکم و تمرکز، نحوه توزدع اراضی میان کاربریلیتاراضی، انواع فعا

 وابسته است.

ها اهمیت بسویاری ردزی کاربریتوجه به عوامل سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی در برنامه

و  کنو . بوه عنووان م واا مراکوز خو ماتیدارد و عملمرد هر کاربری نحوه پخ ادش آن را م خص می

تجاری گرادش به مرکز داشته و عامول دسترسوی بورای تعو اد افوراد بی وتری از شوهرون ان در اسوتقرار 

ردزی شهری باد  فراتر از اه اف کالب ی و کارکردی به ، برنامهعالوه بر ادنها مؤثرن . ادنگونه کاربری

های ددگور ماننو  ا عرصهنیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم پاسخگو باش . از ادنرو شهرسازی ب

کیفیت محیط، رفاه عمومی، ع الت اجتماعی، ه ادت و م ارکت شهرون ان در فضای شوهری و... نیوز 

   مواجه است.
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. در ساخت شهر های توسعه شهری به دنباا ادجاد ناام به هم پیوسته ساخت شهر هستن اصوالً طرح

. ادون رابطوه و پیوسوتگی بخ ون معنا مویکل مجموعه  بهروابطی که بین اجزاء و عناصر آن وجود دارد 

توانو  نمواد پیوسوتگی اجتمواعی میان اجراء و عناصر شهر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و حتوی موی

باش . اگر محیط کالب ی از رابطه و پیوسوتگی برخووردار نباشو ، عملمردهوای اجتمواعی را بوا م ومل 

 سازد.مواجه می

ن  که درگووذشته رابطه بین اجزاء و عناصر بی تر از اموروز موورد توجوه قورار بسیاری بر ادن اعتقاد

بوه قطعواج جو ا افتواده تبو دل شو ه و  ،گرفته، در حالی که امروزه ناام به هم پیوسته سواخت شوهرمی

ج اسازی عملمردها که رابطه میان عناصر مختلف را از میان برده، بر زن گی شهری تأثیر منفی گذارده 

شود تأکی  عم ه بر ارتباط فضادی و ناام حرکتی است که موجب می 1ر نارده پیوستگی شهریاست. د

تر و در مقیاس شهری با هوم ارتبواط پیو ا کننو . ای شهر در دک ساخت طراحی ش ه کالنعناصر مجز

 .2گرددپیوستگی میان عناصر مختلف شهر موجب حفظ عملمردها و پیوستگی اجتماعی می

هوای توردد ت ومیل شو ه اسوت. هوا، محورهوا و جردوانهای مختلف، قطبشبمهساختار شهری از 

هوای هوای سواخته شو ه، فضواهای خوالی، جردوانهای گونواگون، حجومها و شبمههای فنی ادارهشبمه

ها، آثار نماددن و مفواهیم ای و مصرف، تسهیالج اجتماعی و فرهنگی، ق رجاقتصادی، تولی ی، مبادله

گذران . در پادان، ساختار شهر نتیجه کلیه نیروهادی است که در فضای شهری ثیر میبر ساختار شهری تأ

 .3کنن  و نقش شهرساز کمک به پودادی آن استادفای نقش می

                                                           
ای کوه بوه فضوا سواخت های ارتباطی و شبمهرسان  تا ناام راهکن  و به شهرسازان داری میده  گفتگو میادن نارده از خطوطی که اجزاء و عناصر شهری را با دم دگر پیون  می -1

-از پی گامان آن محسووب موی 1691ده  را سازمان داده و بتوانن  فضاهای عمومی را به صورج دک کل در شهر ن ان دهن . ادمون  بیمن با طرح مرکز شهر فیالدلفیال در ساا می

 شود.
 1332گر، محم رضا، شهرسازی و ساخت اصلی شهر، انت اراج کوشامهر، ذرب -2

 1311هر، ترجمه علی اشرفی، انت اراج دان گاه هنر، ، شدزر و برنارد هاسیتجای ب -3
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برای تهیه نق ه نحوه استفاده از اراضی و ارائه چارچوبی مناسب برای توسوعه آتوی شوهر،  وور در 

هوا عمو تاً م وتمل بور برای شهر ضروری است. ادن طورح  ین تهیه ش ههای پیتجربیاج گذشته و طرح

اسنادی در جهت ه ادت و کنترا توسعه شهر است که ح ود و نحوه توسعه شوهر را تحوت توأثیر قورار 

ها به راهمارهای مناسب جهت ه ادت با ارزدابی نقاط قوج و ضعف ادن طرحداده است. لذا الزم است 

 جردان توسعه ادن شهر دست دافت.

 1311طرح مصوب شهر قروه درجزدن، طرح هادی ادن شهر است کوه کوار تهیوه آن در سواا  تنها

 به تصودب نهادی رسی ه است. 1319آ از ش ه و نهادتاً در ساا 

نفر برآورد کرده است اما با توجه به  10111( معادا 1331ادن طرح جمعیت شهر را در افق طرح )

درصو  بووده  1/23پوذدری جمعیوت شوهر میزان تحقوق نفر( 6933) حاا حاضرجمعیت موجود شهر در 

 متر مربع م خص ش ه است. 0/131است. در ادن طرح سرانه شهری هر شهرون  

ان  بعنوان درص  داشته 01پذدری باالی هادی که تحققتوان از کاربریبن ی کلی، میدر دک جمع

ای سوبز وووکواربری مسومونی و فضها به ترتیب شامل پذدری مناسب داد کرد. ادن کاربریدرص  تحقق

 ان .پذدری نسبتاً مناسب داشتهدرمانی، آموزشی و اداری تحقق -های به اشتیباشن . کاربریمی

درصو   2/92های مورد بررسی )به  یور از شوبمه معوابر( معوادا پذدری کاربریبه طور کلی تحقق

هوای پی ونهادی آن اربریووورح، کوووده  علیر م عو م تحقوق جمعیوت پی ونهادی طاست که ن ان می

ری ووووپذدققوووگودوای میوزان تح 021-2و  021-1ان . نموودار شوماره پذدری نسبتاً مناسبی داشتهتحقق

 هاست.اربریوووک



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-نالینشهرسازی آ
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-نالینشهرسازی آ
www.shahrsazionline.com 

 

 

 

 

 های شهری طرح هادی مصوب شهر قروه درجزدن: مقادسه میزان تحقق پذدری کاربری021-1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقادسه سطوح پی نهادی و تحقق دافته طرح هادی مصوب شهر قروه درجزدن021-2نمودار شماره 

 

 

 

 

 

نی
کو

مس

اری
تج

بز
 س

ضای
ف

تی
اش
هد
- ب

ی 
مان

در

شی
وز

آم

گی
هن
فر
 - 

بی
ذه
م

ت
زا
جهی

- ت
ت 

سا
سی
تأ

ار
انب
و 
ل 
 نق
 و
مل

ح

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

صد
در

درصد تحقق پذیری       )بر اساس طرح مصوب (

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

اری
تج

شتی
هدا

- ب
ی 

مان
در

زشی
مو

آ
اری

اد

نگی
ره

- ف
ی 

هب
مذ

ت
زا
جهی

- ت
ت 

سا
سی
تأ

رائی
پذی

 - 
ردی

نگ
جها

ظامی
انت

یحی
فر
- ت

ی 
زش

ور

مساحت)هکتار( )وضع موجود (

مساحت)هکتار( )طرح مصوب (



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-نالینشهرسازی آ
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-نالینشهرسازی آ
www.shahrsazionline.com 

 

 

 

 

 

هوای پی ونهادی طورح پوذدری کواربریپذدری و دا عو م تحقوقمیزان تحقق عالوه بر بررسی کمی

 های وضع موجود شهر بوا پی ونهاداج طورحمصوب پی ین شهر قروه درجزدن، بررسی مغادرج کاربری

های پی نهادی طرح هادی مصوب با وضع به مقادسه همزمان کاربری 021-3. نمودار هادی الزامی است

 ها پرداخته است. موجود بر اساس میزان تحقق پذدری، ع م تحقق و دا مغادرج کاربری

های ادن نمودار ن ان دهن ه وجود بی تردن مغادرج استقرار در کاربری جهانگردی و اقامتی و داده

باش . ادن نمودار به طور کلوی میوزان تحقوق پوذدری، استقرار کاربری مسمونی میکمتردن مغادرج در 

دهوو . هموووونین های وضوع موجوود بوا طورح پی ونهادی را ن وان مویع م تحقق و دا مغادرج کاربری

هوا، مربووط بوه اسوتقرار کاربوووری به اشوتی، توردن مغوادرجده  که عم ههای موردی ن ان میبررسی

ارداری، تأسیساج و تجهیزاج شهری، ناامی و انتاامی و دام اری در محلی به جز محل ونقل و انبحمل

 شود:ها پرداخته میپی نهادی در آنهاست. در ادامه به ت ردح چگونگی ادن مغادرج

ع م تملک اراضی مناسوب بورای اسوتقرار تأسیسواج و تجهیوزاج شوهری موجوب اسوتقرار ادون  -

ونقل و انبوارداری، مسومونی، اداری و سوبز حفواظتی  نهادی چون حملهای پیها در سادر پهنهکاربری

 گ ته است.
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ای در شماا مح وده شهر به عنوان پهنه اداری، در حاا حاضر اسوتقرار با وجود تعیین ش ن پهنه -

هوای وضوع موجوود و طورح های اداری و انتاامی در داخل پهنه سبز حفاظتی بخ ی از مغادرجکاربری

 ده .ل میمصوب را ت می

های شهر قروه درجزدن، ن وان دهنو ه احو ان چنو دن بررسی وضعیت موجود استقرار کاربری -

واح  دام اری در مح وده شهر برخالف من رجاج طرح قبلی است کوه عو م تحقوق میوزان گسوتر  

مغادرج توان از دالدل ادن بینی ش ه برای شهر و سهم قابل توجه اراضی بادر رها ش ه در شهر را میپیش

 دانست.

بن ی عملمردی طرح توان در نحوه منطقهها را میبه طور کلی، مهمتردن دالدل وجود ادن مغادرج

قبلی و اشتباه در برآورد میزان جمعیت پذدری شهر در افق طرح )که موجب تعیین سوطوح موازاد بورای 

ینوی شو ه بورای بقواره شهر ش ه اسوت(، عو م تملوک اراضوی پویشتوسعه شهری و کمک به رش  بی

های عمومی و تمادل شهر برای تملک اراضی سبز حفاظتی، فضاهای سبز و تأسیساج و اح ان کاربری

 من ی از ارز  افزوده آن دانست.تجهیزاج، جهت استقرار کاربری مسمونی و تجاری به مناور بهره

 های طرح هادی مصوب شهر قروه درجزدن: مقادسه میزان تحقق پذدری، ع م تحقق و مغادرج کاربری021-3نمودار شماره 
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 وا شوماره وووج وب است.ووووکاربری اراضی پی نهادی طرح هادی مص 021-1ضمناً نق ه شماره 

های ج وا حواکی ده . دادههمتاری شهر را ن ان می 211نحوه استفاده از اراضی در مح وده  1-021

درص ( تحت توسعه قرار گرفته است و مابقی  16همتار از اراضی شهر ) 121از آن است که نزددک به 

های توسعه های بادر، مزارع، با اج و... و درکل زمیندرص ( شامل زمین 01های داخل مح وده )زمین

 ده .های مختلف شهری را ن ان میسهم کاربری 021-3نیافته است. نمودار شماره 
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مساحتكاربريكاربرد
)m2(سرانه

)جمعیت : 9638نفر(

درصد نسبت به 

سطوح ساخته 

شده

درصد نسبت به 

كل شهر

533550.6755.3644.7321.86مسكونيمسكوني

609.140.060.050.02مهد كودك

6234.190.650.520.26دبستان

8669.490.900.730.36راهنمایي

15758.31.641.320.65دبیرستان ، هنرستان وفني حرفه ای

1853.560.190.160.08پیش دانشگاهي

33124.683.442.781.36

29431.523.052.471.21تجاری

41010.430.340.17مذهبي

8576.230.890.720.35اداری

1105.830.110.090.05نظامي و انتظامي

733.050.080.060.03ورزشي

2593.040.270.220.11فرهنگي

61636.356.405.172.53پارك و فضای سبز

1104.360.110.090.05جهانگردی و پذیرایي

12247.931.271.030.50درماني

1133.20.120.100.05بهداشتي

471.810.050.040.02سایر آموزشي

123134.3212.7810.325.05

3525.190.370.300.14تاسیسات شهری

00.000.000.00گورستان

2226.630.230.190.09تجهیزات شهری

5751.820.600.480.24

00.000.000.00پاركینگ

3183.460.330.270.13انبارداری

00.000.000.00حمل و نقل برون شهری

00.000.000.00حمل و نقل درون شهری

464759.7148.2238.9719.04معابر

467943.1748.5539.2319.17

11350.731.180.950.47صنایع كارگاهي كوچك

00.000.000.00صنایع بزرگ

11350.731.180.950.47

3111.910.320.260.13دامپروری

147541.531.240.60درحال ساخت

00.000.000.00متروكه

17865.911.851.500.73

1192721.3123.75100.0048.87

57040.845.922.34باغات

278771.9328.9211.42مزارع

12333012.805.05مراتع

756978.9478.5431.02بایر

18733.361.940.77مخروبه

2720.630.280.11قنات

10103.61.050.41مسیل

1247679.38129.4551.13

جدول شماره 1-521 : سطح و سرانه كاربري اراضی در محدوده مصوب شهر قروه درجزین )سال 1386(

جمع اراضي فاقد كاربری

جمع سطوح ساخته شده

جمع كاربرد  آموزشي

جمع كاربرد خدماتي

تاسیسات  و تجهیزات شهری

جمع كاربرد تاسیسات و تجهیزات شهری

جمع فضاهای باز

فضاهای باز

آموزشي

خدمات

حمل و نقل و انبارداری

سایر

جمع كاربرد حمل و نقل و انبارداری

جمع كاربرد  صنعتي
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 های مختلف شهری: سهم کاربری021-1ودار شماره نم

22%

1%

5%0%

19%0%1%

52%

مسكوني 

جمع كاربرد  آموزشي

جمع كاربرد خدماتي

جمع كاربرد تاسیسات و تجهیزات شهری

جمع كاربرد حمل و نقل و انبارداری

جمع كاربرد  صنعتي

جمع اراضي فاقد كاربری

جمع فضاهای باز

همانگونه که تاکنون ارائه شده، طرح جااع  شا ر وارده زرجاپس  زاا اا اتماال عراخا  شانال  د    ا  

دضع   عوجوز ش ر د خاواه نواوآ  ن د زر رااا ار ارائاه وااروواس عنااا  اارار توااعه  سناده شا ر، ااه 

هاار ااااآ شاده اارار اسا  الگوهاار الگور تواعه ز شن ازر زرزال  که اهم ا ااا ارائه اه 

 ااشند:اه ورار آس  عسز شن ازر 

 تمرکززدایی از محدوده مرکزی و متراکم شهر 

 های عمومی در جهت ارتقاء کیفیت زن گی شهرون انتقودت فضاهای شهری و عرصه -

 مح وده آنانتقاا صنادع مزاحم درون شهر به خارج از  -

 های درونی بافت شهراتخاذ سیاست تحمیم شهری و ح اک ر استفاده از قابلیت -

 ونقل شهریرعادت سلسله مراتب حمل -

 حفاظت از منابع زدست محیطی در راستای توسعه پاد ار -

توسعه  3ه پس از تهیه و ارائه الگوهای پی نهادی در جلسه...................... مورخ  /   /   الگوی شمار

 به عنوان الگوی نهادی مصوب گ ته و در ادامه به ت ردح پی نهاداج ادن الگو پرداخته خواه  ش .
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 مصوب تشریح پیشنهادات الگوی توسعه پیشنهادی

در ت ردح و توضیح پی نهاداج ادن طرح در گام نخست پی ونهاداج مربووط بوه مرکوز اصولی 

اهمیت مرکز شهر ناشی از ق رج جاذبه آن است که  گردن .شهر و سپس مراکز فرعی آن ارائه می

هوای مرکوز شنقگیرد. اگر از تع اد و ظرفیت محورهای منتهی به آن و جردان ترددی آنها ماده می

ی گ وته و بوه صوورج مراکوز ر، جوا  دافتهتغییر داب  قادر خواه  بود تا گستر و شهر توسعه دافته

هوای ج د  گستر  داب . هنگامی که کارکرد بخش هایاختصاصی پراکن ه گردد و به سمت پهنه

ا  محسوب خواه  ش . مختلف شهر به خوبی م خص شود، مرکز شهر ا لب همان مرکز تجاری

بینوی تحووا و انطبوار مرکوز شوهر و محورهوای های شهری بر پویشهای عم ه طرحدمی از تال 

ای شو ن اسوت. وی چنو  هسوتهای بوه سوق دمی و ادجاد محورهای تازه و تغییر ساختار تک هسوته

پی نهاداج ادن طرح جهت سامان هی مح وده مرکزی ادن شهر )بلوار امام خمینی، ح فاصل می ان 

 باش :امام خمینی تا تقاطع خیابان ولیعصر( ب دن شرح می

  تمرکززدادی از محور امام خمینی و انتقاا بخ ی از کارکردهای ادن راسته به بلوار معلم و

 بلوار شه ا

تجواری از ادون راسوته الزم اسوت  -های مناسب برای خو ماتی دن مناور عالوه بر اتخاذ سیاستب

خرد )کوه فاقو  شورادط سوازگاری، مطلوبیوت، ظرفیوت و وابسوتگی نسبت تغییر ممان صنادع کارگاهی 

هو  ارائوه خواهوا در اداموه، ن انتقاا ادن کواربریمتناسب با ادن مح وده هستن ( اق ام شود. نحوه و مما

 گردد .

 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-نالینشهرسازی آ
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-نالینشهرسازی آ
www.shahrsazionline.com 

 

 

 های عموومی در ههوت ارتقوای کیفیوت زنود ی تقویت فضاهای شهری و عرصه

 شهروندان

تقودت فضاهای شهری از طردق ادجاد اختالط عملمردی و رهیافت طرح برای تحقق ادن سیاست، 

جانمادی مراکز خ ماتی و تجاری مورد نیاز به صورج خطی در امت اد محورهای اصلی شهر و همونین 

 است. گانه شهر 0ینی مراکز خ ماتی در محالج بپیش

ها( و ذهنوی دارد ها و لبهمقصود از محله، حقیقتی شهری است که سیمای عینی )عملمردها، تراکم

جودن . هرچن  که در هاد ان را در آن میکنن  و خواستهو فضادی است که ساکنانش آن را احساس می

، زای توسوعه شوهرهاا و از هوم پاشوی ن رونو  بطووی و درونروده شوهرههای اخیر و با گستر  بیدوره

انو  محالج نیز از خصوصیت خودگردانی، داشتن مراکز خاص و جردان زن گی خاص خود دور افتاده

که ساکنانش هودت خود را به نام آن نسبت دهن ، بسیار م مل شو ه اسوت و  و ت خیص دقیق محالتی

های کالب ی است. با ادن اوصواف و بوا ی که بی تر مالکمعیارهای ت خیص محالج نه اجتماعاج محل

محله تفمیک گ وته کوه در ادون طورح جهوت  0توجه به آنوه که پی تر گفته ش ، مح وده ادن شهر به 

های اصلی و تأمین نیازهای ادن محالج در کنار توجه به گرادش ساکنان به تأمین نیازهای خود از راسته

 بینی ش ه است.های خ ماتی پیشج نیز پهنهتأمین آن، برای هر دک از محال

 انتقال صنایع مزاحم درون شهری به خارج از محدوده آن 

پی نهاداج طرح جامع جهت تأمین اراضی مناسب برای تغییر ممان صنادع موجود شهر و توسوعه  -

 باش :ب دن ترتیب می صنعتی شهر
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تواننو  در شوهر ه چه صنادعی باد  دوا مویدابی صنادع، دو نمته حائز اهمیت است. اوا ادنمدر ممان

مستقر شون  و چه صنادعی باد  به خارج از شهر منتقل گردن  و دوم ادنمه ادن صنادع چگونه در داخل و 

 دابی شون .خارج از شهر توزدع و ممان

صوونادع خوورد درون شووهری، ضوووابط و معیارهووادی ماننوو  سووازگاری، دووابی و سووامان هی در ممووان

های واقوع باشن . سازگاری ب دن معنی است که کاربرییت و وابستگی دارای اهمیت میمطلوبیت، ظرف

های ددگر در حوزه نفوذ متقابل هم با دم دگر همخوان بوده و ادجاد مزاحمت و مانع برای انجام فعالیت

اد  بننمادن . مطلوبیت به خصوصیاج خاص هر کاربری و نیاز خاص هر دک از آنها اشاره داشته که می

با خصوصیاج محل استقرار آن همخوانی داشته باشو . عامول ظرفیوت بور مبنوای مقیواس و ظرفیوت هور 

بر انطبار ادن دو مقیاس اشواره دارد و عامول وابسوتگی بوه  ،کاربری و سطوح مختلف ممان استقرار آن

هوا ددگر کاربریهای وابسته ارتباط دافته و نار به موقعیت خاص هر کاربری، ارتباطاج آن را با فعالیت

نماد . به همراه موارد فور معیارهوادی چوون توأمین های میان آنها بررسی میدر جهت تقودت همگرادی

 باشن .تسهیالج و دسترسی، پارکینگ، حردم ترافیک و... نیز تأثیرگذار می

فوور مضر و ناهمخوان با شرادط  درون شهری هایپی نهاداج مبتنی بر انتقاا کاربری ،در ادن طرح

کاج ارائه گردد ه است  -و در حاشیه جاده قروه یای در شرر مح وده شهرپهنه و به به خارج از شهر 

بینی ادن پهنه صنعتی از دک سو صنادع مضر شهری به مموانی ج دو  منتقول گ وته و از سووی تا با پیش

ه وجود کارخانوه های ج د  شغلی منجر شود. خاصه ادنمددگر به بهبود وضعیت اشتغاا و ادجاد فرصت

در جوار ادن سوادت صونعتی، وضوعیت مناسوبی را جهوت در حاا تأسیس مجتمع صنادع فوالد و سیمان 

 آورد.های اقتصادی و رونق صنادع وابسته فراهم میجذب فرصت
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دابی ادن محوطه صنعتی، تأمین تسهیالج عمومی خصوصاً دسترسی مناسب به همراه اتخاذ در ممان

ها و استان اردهای زدست محیطی لحاظ ش ه است. جهت تأمین دسترسی نار آلودگیتمهی اج الزم از 

 ونقل در مجاورج ادن محوطه راهگ ا خواه  بود.دابی پادانه حملبرای ممان ،مناسب طرح پی نهاد

 

 

 هی داخل محدوده فعلی اتخاذ سیاست تحکیم شهری در ههت استفاده از قابلیت

 شهر

 30به وسوعت اراضوی بوادر وضوع موجوود شوهر )حو ود ی شهر با توجه در تعیین مح وده پی نهاد

طورح بور  اسوتی و ه و سندرص  اراضی وضع موجود( پی نهادی مبتنی بر توسوعه ادون محو وده ارائوه 

هوای توسوعه )خصوصواً بورای توأمین نیازهوای استفاده بهینه از اراضی داخل مح وده. به عنووان ظرفیوت

 . استوار استمسمونی( 

ردزی اراضی بادر باد  با دد ی کلی به مجموعه شهر برای تأمین نیازهای مختلوف با برنامه در رابطه

شهر جلوگیری ش ه و هم از زموین بوه عنووان  رودهب انها نگردست تا ب دن وسیله هم از گستر  بیآن 

میول روده توسوعه شوهری بوه سواختار آن تحهای بیدک ثروج عمومی استفاده بهینه انجام ش ه و هزدنه

 نگردد.

 ونقل شهری رعایت سلسله مراتب حمل 

ونقل شهری و پی نهاداج و تمهی اج الزم جهت ارائه سلسله مراتب حملب دن مناور ادن طرح به 

  پرداخته است. ونقل شهر قروه درجزدنبهبود کیفیت و امنیت حمل
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الزامواج تهیوه  ونقل در سطوح مختلوف و ارائووه سلسوله مراتوب بورای آن ازتوجه به ظرفیت حمل

های توسعه شهری است. از آنجا که نق ه شبمه معابر شهر بوه طوور مبسووط در بنو  ددگوری ارائوه طرح

ونقول شوهر خواه  گردد ، در ادن بن  تنها به معرفی پی نهاداج ادن طرح جهوت بهبوووود کیفیوت حمول

 شود.پرداخته می

ت از جردوان دوافتن ترافیوک تمادل طرح جهوت سوازمان هی مناسوب توردد درون شوهری و ممانعو

ونقول باش  توا از ورود وسوادل حمولادجاد محوری کمربن ی در  رب ادن شهر می رترانزدتی و باری، ب

پی ونهاد دو پهنوه  بوا سنگین به معابر شردانی درون شهری جلوگیری به عمل آدو . از طرفوی، ادون طورح

بور ادجواد مموانی مناسوب بورای ونقول و مسوافر در شوماا و  ورب شوهر ای حمولجهت خ ماج پادانوه

 ورزد.ونقل برون شهری نیز اهتمام میسامان هی حمل

  ارائه پیشنهادات الزم ههت بهبود وضعیت زیست محیطی محدوده و حفاظوت از

 منابع اکولوژیکی آن

ای پاد ار بورای حفاظت از مراتع و منابع طبیعی پیرامون شهر از مهمتردن عوامل جهت ترسیم آدن ه

برداری بهینه از آنها و به طور کلی، با تعیین حردم هر شهر از اراضی پیرامونی آن جهت بهره شهر است.

شود. در ادن طرح، عالوه بر تعیین حردم شهر حفاظت میروده جلوگیری از تخردب و ساخت و ساز بی

 ود:شبه ارائه پی نهاداج ددگری به شرح ذدل برای حفاظت از منابع طبیعی پیرامونی اق ام می

حفاظت از اراضی شرقی شهر از طردق اعماا حردم مسیل شرقی شهر و ممانعت از ساخت و ساز  -

درشرر آن و همونین اعماا حردم کمربن ی  ربوی و ممانعوت از سواخت و سواز در پهنوه  ربوی آن و 

ر  محوووافظ در مقابوووول گسوت تقودت نقش ادن دو عامل طبیعی و انسان ساخت به عنوان لبه و ددوواره

 روده شهر.بی
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 های حفاظتی در جنوب شهر.حفاظت از اراضی جنوبی شهر از طردق تعیین پهنه -

ای مناسب در شرر آن با توجه به ضووابط زدسوت انتقاا گورستان شهر از ممان فعلی آن به نقطه -

 محیطی و جهت باد  الب شهر.

 

 

 

 

 

 

برداری از اراضوی شوهر کنن ه نحوه بهرهنق ه نحوه استفاده از اراضی که عرضه برای ارائه مناسب 

بینی میزان جمعیت اضافه شوون ه بوه شوهر در ردزی طرح جامع است، عالوه بر پیشدر طوا دوره برنامه

های آتی و برآورد نیازهای آنها، ارزدابی وضعیت فعلی استفاده از اراضی مح وده شوهر و ارزدوابی ساا

ها و کمبودهای آن، بسیار ضروری ای( و شناسادی قابلیتیهنحوه ارائه انواع خ ماج شهری )و حتی ناح

د بور اسواس ها و کمبودهای وضع موجواست. بنابرادن، در ادن بخش از گزار ، پس از شناخت قابلیت

معیارهای تعردف ش ه و پس از طی رون  ارزدابی و برآورد وضع موجود و آتی طی چن  مرحله، میزان 

ردزی و خ ماتی مورد نیاز با مفروضاج مختلف )با ارائه جمعیت برنامهپذدری به تبع آن سطوح جمعیت

 گردد.جمعیت افق طرح(، ارائه می

محلوه، اسواس  0محله تقسیم و ادن  0همانگونه که پی تر عنوان ش ، مح وده شهر قروه درجزدن به 

طی مراحلی که در دهن  که در ادامه ادن مرحله از مطالعاج و تقسیماج کالب ی ادن طرح را ت میل می
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ای و شهری های طرح جامع در سطح ادن محالج نیز در سطوح فرامحلهبینیادامه ارائه خواه  ش ، پیش

 بیان خواه  ش :

هوای توسوعه پرداختوه شو ه اسوت. بور ادون الف( در نخستین گام، در هر مرحله به محاسبه پتانسویل

ای وجوود سوطوح بوادر، واحو های مخروبوه، اساس، در هر محله پتانسیل توسعه در وضع موجود بر مبنو

 اراضی زراعی کوچک مقیاس داخل مح وده و مراتع به ادن شرح محاسبه ش ه است:

 : پتانسیل توسعه موجود به تفمیک محالج و کل شهر قروه درجزدن021-2ج وا شماره 

 1339جمعیت ساا  پتانسیل توسعه )همتار( تقسیماج کالب ی

1 3/21 3909 

2 3/11 116 

3 1/11 3101 

1 3/13 1233 

0 9/0 393 

 6933 2/119 جمع

همتوار اراضوی، واجو  پتانسویل توسوعه در وضوع  3/13شود که محله چهوار بوا داشوتن مالحاه می

همتوار اراضوی قابلیوت توسوعه  2/119موجود، بی تردن پتانسیل را دارا بوده و در مجموع، در کل شوهر 

 موجود است.

بادسوت بوه ارزدوابی وضوع ، نخسوت مویماتی مورد نیاز در افوق طورحب( برای محاسبه سطوح خ 

موجود ارائه خ ماج پرداخت. ج وا زدر ارائه دهن ه سطوح خ ماتی وضع موجود شهر قروه درجزدن 

ای( بور اسواس شوعاع عملمورد ای )شهری و ناحیهای و فرامحلههای محلهدر محالج مختلف در مقیاس

 هاست.انواع کاربری

ای به تفمیک محالج و کل شهر ای و فرامحله: سطوح موجود ارائه خ ماج در مقیاس محله021-3ه ج وا شمار

 قروه درجزدن
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 تقسیماج کالب ی
 سطوح موجود خ ماج )همتار(

 مجموع ایناحیه -مقیاس شهری ایمقیاس محله

1 11/1 63/2 10/1 

2 33/1 11/2 02/2 

3 11/1 63/1 90/3 

1 19/1 36/2 10/2 

0 13/1 31/2 1/3 

 39/10 32/11 11/1 جمع

 

های پی نهادی کاربری نیز ارائه ش ، سرانه 1-2-9از سوی ددگر همانگونه که در پی تر و در بخش 

های ادن ج وا سطوح باش . بر اساس دادهشهری به تفمیک مقیاس عملمردی به شرح ج وا زدر می

 ادن شهر در قالب ج وا زدر ارائه ش ه است: 1339نفری ساا  6933بهینه مورد نیاز برای جمعیت 

 

 

 

 به تفمیک محالج در کل شهر قروه  درجزدن ایای و فرامحلهسطوح بهینه مورد نیاز به مقیاس محله: 021-1ج وا شماره 

 تقسیماج کالب ی
 1339سطح بهینه مورد نیاز بر اساس جمعیت ساا 

 مجموع همتار(ای )ناحیه -عملمرد شهری ای )همتار(عملمرد محله

1 6/2 3/1 9/11 

2 9/1 1/1 3/2 

3 1/2 0/9 6/3 

1 1 1/2 1/3 

0 1/1 3/1 0/2 

 23 1/21 9/1 جمع
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ج( اختالف سطح خ ماتی وضع موجود و سطح بهینه مورد نیاز، بیانگر نیاز خ ماتی جمعیت 

 باش :نفری( وضع موجود است که به شرح ج وا زدر می 6393)

ای و فرامحله به تفمیک محالج در کل شهر خ ماتی جمعیت موجود در مقیاس محله نیاز :021-0ج وا شماره 

 قروه درجزدن

 تقسیماج کالب ی
 نفر( 6933نیاز خ ماتی جمعیت موجود )

 مجموع ایناحیه -مقیاس شهری ایمقیاس محله

1 1/1 3/1 0/9 

2 2/1 0/1- 3/1- 

3 1/1 0/1 2/0 

1 0/1 3/1 3/1 

0 1/1- 0/1- 9/1- 

 2/12 9/3 9/3 جمع

 

نمودن نیازهای خ ماتی موجود از پتانسیل موجود )بن  الف(، پتانسویل کسردر گام بع ی بر اساس 

باش . نمته مورد توجه در گردد که به شرح ج وا زدر میبرای جمعیت آتی آن حاصل میتوسعه شهر 

گیوری عوابر )بوا توجوه بوه شمووولادن ج وا در نار گرفتن درجاج و لحاظ نمودن سوطح موورد نیواز م

درص  لحاظ ش ه است(  20های اصلی در شهر قروه درجزدن، سطوح مورد نیاز برای شبمه معابر شردان

 شود.و ب ون در نار گرفتن شبمه معابر است که در ادامه به ت ردح آن پرداخته می

 ه تفمیک محالج شهر: پتانسیل توسعه برای  جمعیت آتی شهر قروه درجزدن ب021-9ج وا شماره 

 تقسیماج کالب ی
 پتانسیل توسعه برای جمعیت آتی )همتار(

 با لحاظ نمودن معابر ب ون لحاظ نمودن معابر

1 3/13 11 

2 3/11 0/11 

3 1/12 9/6 

                                                           
 اند.هار کارارر زر دض  عوجوز ا ش اا خد ا  نه اا  که زر عحاابات حلاظ نشدهدل نشانگر دجوز ارانهاروال عنوس زر اس  جد 
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1 11 9/31 

0 9/0 0/1 

 2/10 1/61 جمع

 

پذدری در ان جمعیتح( در ادن مرحله بر اساس سطوح ب ست آم ه از مرحله پی ین به محاسبه میز

پوذدری بو ون در ناور شهر قروه درجزدن در دو حالت پرداخته ش ه است. در حالت اوا میزان جمعیت

درص ، محاسبه  121پذدری با در نار گرفتن تراکم گرفتن ضابطه تراکم و در حالت دوم میزان جمعیت

 ون در ناور گورفتن ضوابطه پذدری در کل شهر قوروه درجوزدن بوبر ادن مبنا، میزان جمعیتش ه است. 

نفر خواه  بود. با توجه به پی ونهاد طورح قبلوی  13613نفر و با در نار گرفتن ادن ضابطه،  6012تراکم، 

درص  برای اراضی بادر شوهر قوروه درجوزدن، در ادون طورح نیوز ادون  121مبنی بر م نار گرفتن تراکم 

های ادن بینیرض ش ه و بر ادن اساس، پیش، مطلوب فضابطه برای محاسبه میزان ش ج استفاده از زمین

اضافه شون ه )با در نار گرفتن ضوابطه تراکموی( بوه  13613طرح بر مبنای تأمین خ ماج برای جمعیت 

جمعیت فعلی، استوار خواه  بود. بر ادن اسواس، سوتون انتهوادی جوو وا ادون بنو  نمادانگووور جمعیووت 

 باش .ردزی در محالج و سطح کلی ادن شهر میبرنامه

 

 

 در شهر قروه درجزدن به تفمیک محالج شهر پذدری: محاسبه انواع جمعیت021-1ج وا شماره 

 ردزیجمعیت برنامه پذدری )با ضابطه تراکمی(جمعیت جمعیت پذدری )ب ون ضابطه تراکمی( تقسیماج کالب ی

1 1362 2130 0961 

2 1101 2121 3611 

3 1209 1331 1361 

1 1101 9600 3233 

0 011 330 1963 
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 23019 13613 6012 جمع

 

های پذدری )بن  ح( و سرانهد( در ادن گام به ارائه بهینه خ ماج مورد نیاز بر اساس میزان جمعیت

 باش :ای پرداخته ش ه است که به شرح زدر میناحیه -ای و شهریپی نهادی محله

ای و فرامحلی برای تأمین نیازهای جعیت آتی شهر های محله: سطح بهینه خ ماج در مقیاس021-3ج وا شماره 

 قروه درجزدن

 تقسیماج کالب ی
 )همتار( پذدری سطح بهینه مورد نیاز بر اساس جمعیت

 مجموع ای ناحیه -عملمرد شهری ای عملمرد محله

1 9/1 3/1 6/0 

2 1/1 0/1 2/9 

3 0/1 6/3 3/0 

1 0/0 1/11 2/21 

0 1/1 3/1 1/2 

 0/11 0/26 11 جمع

 

-ذ( در آخردن محله نیز به ارائه سطح مورد نیاز خ ماتی بر اساس دو حالت الف( سقف جمعیت

نفر( بر اساس  11611بینی ش ه برای افق طرح )نفر( و ب( جمعیت پیش 23109) پذدری محاسبه ش ه

 شود.های پی نهادی( و کمبود وضع موجود پرداخته میحاصل جمع سطوح بهینه )بر اساس سرانه

 

 

: ارائه سطوح خ ماتی مورد نیاز برای تأمین نیازهای آتی شهر قروه درجزدن بر اساس جمعیت 021-6ج وا شماره 

 ردزی و جمعیت افق طرح جامعبرنامه

 تقسیماج کالب ی

-سطح نهادی مورد نیاز خ ماتی )همتار( بر اساس جمعیت برنامه

 نفر( 23019ردزی )

رح )همتار( بر اساس جمعیت سطح خ ماتی مورد نیاز تا افق ط

 نفر( 11611افق طرح )

 مجموع    ایناحیه -عملمرد شهری ایعملمرد محله مجموع    ایناحیه -عملمرد شهری ایعملمرد محله
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1 3/3 1/6 1/12 1/2 1/0 3/1 

2 6/1 1 6/0 0/1 2/1 1/1 

3 2/2 1/3 9/11 1 1/0 1/9 

1 0/9 1/10 0/21 3/1 9/2 1/1 

0 9/1 2/1 3/1 1/1 29/1 1/1 

 9/16 1/11 0/0 1/02 1/33 9/11 جمع

 

 .شوددر انتهای ادن بخش به ارائه چمی ه مراحل ارائه ش ه در قالب ج اوا زدر پرداخته می

ای، شهری و فراشهری و سرانه ای، ناحیههای پی نهادی خ ماتی در مقیاس محله: سرانه021-11ج وا شماره 

 مسمونی شهر قروه درجزدن

 سطح )متر مربع( توضیحاج

 6/1 ایسرانه خ ماج محله

 2/21 شهری و فراشهری -ایسرانه خ ماج ناحیه

 01 سرانه مسمونی

 1/16 مجموع

 

 پذدری لحاظ ش ه در طرحارائه ارقام جمعیت موجود، افق طرح و ارقام جمعیت: 021-11ج وا شماره 

 جمعیت )نفر( توضیحاج

 6933 جمعیت موجود

 11611 افق طرحجمعیت 

 2339 افزادش جمعیت تا افق طرح

 6012 پذدری )ب ون ضابطه تراکم(جمعیت

 13613 جمعیت پذدری )با ضابطه تراکم(

 23019 ردزیجمعیت برنامه

 

-: برآورد نیاز خ ماتی شهر قروه درجزدن و سطوح بهینه خ ماج مورد نیاز برای جمعیت021-12ج وا شماره 

 بینی ش هو دسترسی پیش پذدری، سطوح مسمونی

 سطح )همتار( توضیحاج
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 2/12 (6933نیاز خ ماتی جمعیت موجود )

 3/13 سطح مورد نیاز برای تأمین دسترسی توسعه آتی شهر

 0/11 سطح بهینه خ ماج مورد نیاز برای جمعیت پذدری

 3/31 سطح مسمونی قابل سمونت در داخل مح وده شهر

 2/119 مح وده شهر پتانسیل توسعه موجود در داخل

 

 

 : جمعیت پذدری محالج تا افق طرح021-13ج وا شماره 

 جمعیت احتمالی افق طرح جمعیت پذدری تا افق طرح سهم جمعیت موجود پتانسیل توسعه موجود محله

 1111 110 11/16 3909 3/21 1محله 

 1161 910 0/13 116 3/11 2محله 

 3119 336 93/19 3101 1/11 3محله 

 2310 1192 13/10 1233 3/13 1ه محل

 631 121 310/0 393 9/0 0محله 

 11611 2339 111 6933 2/119 کل شهر

 


